
19è Tomb de tardor (Conca de Barberà) 

Data: diumenge 25 de novembre de 2018 

Itinerari: 

Montblanc – barranc de la Pasquala – pou de gel de la Pasquala – mas de la 

Pasquala – cova del Lladre - pas de cadena – serra dels Pedrols – plans de la 

Vila – comellar de les Cent Fonts -  GR175 – ermita de Sant Joan de la 

Muntanya – cova de Nialó – camí del Tàrraga – Montblanc. 

Km: 10,1 Hores: 5,30 Desnivell: 606m 

Participants (13): Josep Mariné, Maria Cinta Prats,Toni Coll, Dani Ros, Amèlia 

Salvat, Joan Gassol, Montse León, Vicenç Roig, Montse Boj, Joan Aubia, 

Susana Álvarez, Ma Antònia Llaberia, Lluís Díaz  

A les 8,30 del matí ens trobem al final de l’avinguda Manel Ribé de Montblanc, 

abans del dipòsit d’aigua, deixem els cotxes i comencem a caminar sota 

l’amenaça de la pluja fina que ha caigut de matinada, esperem que el front 

passi ràpid. Prenem el sender que talla tres vegades la pista i remunta el 

barranc de la Pasquala entre bosc, passem al costat d’una cabana de pedra 

seca i més amunt una sèrie de mines captades per l’abastiment d’aigua, 

algunes porten inscripcions del segle XIX. El gran pou de gel ens anuncia la  

 
Mas de la Pasquala 

 
Cova del Lladre 

 

presència del Mas de la Pasquala, antiga explotació dels canonges de 

Tarragona als segles XVIII i XIX. Esmorzem vora la font i visitem la propera 

cova del Lladre, on diu la llegenda es va amagar el bandoler vallenc Joan Serra 

 
Pas de cadena Rovellons a dojo 



Un divertit pas de cadena ens facilita la pujada al cingle i a una zona encara 

més farcida de tota mena de bolets, que fan les delícies dels aficionats en 

aquesta tardor tan plujosa. Deixem a la dreta la baixada al comellar del Castlà i 

remuntem fins els Plans de la Vila fins trobar el corriol que es despenja al 

comellar de les Cent Fonts, zona obaga on brollen les aigües des de fa segles. 

Baixem a la pista i anem en direcció est fins trobar el GR175 que ve de  

 
Mirador ermita Sant Joan 

 
Escales de marge 

 

l’ermita de la Trinitat. En pocs minuts som a l’ermita de Sant Joan de la 

Muntanya, cada vegada més restaurada i visitable. Al costat hi ha la cova de 

Nialó on va fer vida eremítica Elionor d’Urgell al segle XV. La tornada a 

Montblanc la fem primer pel GR175 per després prendre un desviament a la 

dreta i baixar pel camí del Tàrraga, que passa per cinc escales de marge 

seguides, un patrimoni a conservar. Cap a les dues de la tarda som al cotxes, 

els núvols s’ha esqueixat i el dia al final ens ha facilitat la caminada. 

 

 

Les Cent Fonts 

Ruta a Wikiloc: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/pasquala-cent-fonts-

sant-joan-muntanyes-de-prades-29238148 
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